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Název práce:

Současná podoba územní identity obyvatel správního obvodu ORP Frýdlant nad
Ostravicí

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

92

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Lze konstatovat, že hlavní cíl diplomové práce, totiž zhodnocení současného stavu regionální identity
obyvatelstva oblasti vymezené administrativními hranicemi správního obvodu ORP Frýdlant nad
Ostravicí, se autorovi podařilo splnit. Autor taktéž úspěšně reagoval na dílčí cíle práce.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Nutno konstatovat, že autor posuzovanou prací navazoval na práci bakalářskou, tudíž mu
problematika regionálních identit obyvatelstva nebyla cizí. Své dosavadní teoretické poznatky se
nebál dále prohloubit studiem poměrně složitých, cizojazyčných textů (Paasi, Raagmaa, Antonsich
aj.), což jej následně motivovalo k tomu, že pracoval s konceptem regionem jako s tzv. "sociální
konstrukcí". Je to potřeba ocenit, protože takto koncepčně jsou u nás regiony chápány pouze
minimálně. Autor prokázal schopnost samostatné práce, ať už samotného psaní textu, či tvorby
grafických částí, tak i realizace poměrně obsáhlého dotazníkového šetření obohaceného o vedení

neformálních rozhovorů. Na druhou stranu samotnou kvalitu některých částí práce poněkud snížil
autorův špatný "time management."
Otázky k obhajobě:
S prací jsem jakožto její vedoucí detailně obeznámen, proto mě spíše zajímají autorovy názory na níže
vznesené dotazy:
a) je vůbec důležité se regionální identitou zabývat? Pokud ano proč?
b) hodlá autor práce své poznatky zprostředkovat decisní sféře?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.
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